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A construção da história humana se dá a através da interação do Homem com o meio, e a 

noção de corpo se desenvolve de acordo com as experiências e conceitos vivenciados no 

decorrer do desenvolvimento da identidade do indivíduo. Segundo Tavares (2007), o corpo 

possui memória, identidade e história, e essa representação da identidade corporal chamamos 

Imagem Corporal. E é a partir do nosso contato com o corpo que exploramos o universo, o 

meio em que vivemos. Devemos entender a Imagem Corporal como um fenômeno complexo, 

que está em constante transformação por processos internos e externos, e que o significado 

que cada indivíduo confere ao corpo é reflexo da maneira na qual o indivíduo se percebe. 

Historicamente pode-se considerar que o significado do corpo vem sofrendo mudanças 

expressivas no tempo e no espaço. Somado a isso, acredita-se que a intervenção do 

profissional de Educação Física está ligada a construção da identidade em favor da 

democratização, solidariedade e da humanização, construindo um corpo integrado na ação 

coletiva contextualizada. Para tanto, espera-se que essa intervenção esteja fundamentada nas 

competências profissionais no que diz respeito as questões técnicas, cientificas, pedagógicas e 

sociais envolvidas no âmbito da educação e da saúde. Portanto, acredita-se que o significado 

do corpo para os estudantes do curso de Licenciatura Educação Física constitui fator 

imprescindível na formação desses profissionais, para atuar e proporcionar aos seus discentes 

vivências corporais que possam agregar valores no processo de construção da imagem 

corporal. 

Estando a intervenção em Educação Física focada na formação do indivíduo, se faz necessário 

que esse profissional entenda o corpo em suas múltiplas perspectivas e compreenda que a 

noção de corpo não é cristalizada, e sim fruto de uma construção gradual a partir da relação 

desse corpo com o mundo que o cerca. Acredita-se que o significado que o profissional atribui 

ao corpo influenciará diretamente na formação da identidade corporal de seus beneficiários. 

Objetivando investigar a visão de corpo de sessenta estudantes de Licenciatura em Educação 

Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cursando entre o quarto e oitavo 
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período, com faixa etária entre dezoito e trinta e seis anos, foi aplicado um questionário 

envolvendo três questões relacionadas a visão de corpo, seu significado, qual a interferência 

do curso de Educação Física na visão de corpo e as vivências corporais que influenciaram esta 

visão no decorrer de suas  vidas. As informações obtidas nos questionários foram analisadas 

através de análise de conteúdo segundo FRANCO (2003). Importa informar que este trabalho 

foi submetido a aprovação com o seguinte registro: FR-352714. 

Analisando as respostas da primeira pergunta do questionário sobre o significado do corpo, 

vinte e dois alunos associam o corpo como instrumento; vinte e um, veículo de expressão; 

seis, corpo e alma; cinco, saúde; e os demais tiveram respostas diferenciadas.  

De acordo com a segunda pergunta,que consistia em dizer se houve mudanças na visão de 

corpo após iniciar o curso, cinqüenta e um alunos responderam que sim, que o curso 

proporcionou mudança na sua visão de corpo, enquanto nove não indicaram mudanças. 

Considerando as respostas positivas, questionou-se quais foram essas mudanças. Dos 

cinqüenta e um, catorze citaram saúde e estética; para nove a mudança foi relacionada a 

ampliação de conhecimento;  sete, houve uma mudança na consciência de corpo; seis alunos 

tiveram como resposta o aprofundamento do conhecimento da complexidade do corpo; sete,  

passou a ser forma de manifestação; quatro, o corpo passou a representar cultura; e para três, a 

preocupação com o futuro. 

A terceira pergunta questiona sobre quais vivências corporais mais influenciaram sua visão de 

corpo considerando o contexto de vida. Nesta análise, vinte alunos responderam que foram as 

atividades acadêmicas; dezessete a prática de esportes; quinze a prática de exercício físico 

sistematizado; onze a vivência na dança; seis o âmbito social; três a estética; dois atividades 

lúdicas; dois atividades escolares. Nesta pergunta foi dada a possibilidade de mais de uma 

vivência, na qual a maioria citou mais de uma.  

Com o presente estudo, pode-se concluir que as respostas de forma geral apresentam o sentido 

de corpo para a maioria dos referidos estudantes ainda relacionado a instrumento, uma visão 

de corpo utilitário, dicotomizando corpo e mente, não percebendo o corpo em sua totalidade e 

sim como mero instrumento para executar ação. Contudo, significativa  parte dos alunos 

entende o corpo como veículo de expressão, dos pensamentos, emoções, sentimentos e 

vontades. Em se tratando de estudantes de Educação Física, dentre as respostas, pode-se notar 

também que  os  alunos associam o corpo com saúde, apontando a importância da prática de 

esportes para a construção do significado do corpo. Sendo as atividades como a dança, luta, 

jogos coletivos e exercícios sistematizados as vivências mais citadas e de maior influência. 
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Para a maioria dos discentes, a principal mudança foi a preocupação e cuidado com a saúde e 

a estética, seguido da ampliação do conhecimento no decorrer do curso. 

Atenta-se para a preocupação na formação destes profissionais; pois sabe-se que o  referido 

curso tem como foco de intervenção  o corpo em sua multiplicidade e plenitude de sentidos e, 

com isso, espera-se agregar e arraigar valores e significados a esse corpo. Porém, nove dos 

sessenta alunos responderam que o curso não proporcionou mudanças em sua visão de corpo. 

Como considerações finais, propõe-se a continuidade desse estudo com um acompanhamento 

desse processo de formação entre docentes e discentes em favor de uma melhor consciência 

de corpo e formação profissional. Atualmente, no curso de Licenciatura em Educação Física 

da UFRRJ, o entendimento de corpo homogêneo e a valorização da interação deste com o 

mundo que o cerca tem ganhado importância, interferindo assim de maneira positiva na 

formação do indivíduo e construção de sua identidade.  
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